
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Společnost: LONDA spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 1 10 OO

adresa pro doručování: Ortenovo nám. 15a, 170 00 Praha 7

IČO: 49241931

DIČ: cz 49241931

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 20283

zastoupená: Ing. Jiřím Hrabákem a Ing. Ondřejem Sychrovským, jednateli

dále jen „uživatel“

a

Společnost: Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170 00

IČO: 02795281

DIČ: cz 02795281

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 19676

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou,

místopředsedou představenstva

dále jen „dodavatel“

tuto

SMLOUVU o ZAJIŠTĚNÍ ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ

I.

Předmět a účel smlouvy

l.1 Účelem této smlouvy je upravit vzájemné vztahy, práva a povinnosti obou smluvních stran

při poskytování služby zajišťující šíření modulace programu Rádia Impuls v tunelovém

komplexu Blanka (Blanka, Mrázovka a Strahovský tunel dále jen „komplex Blanka“) na

kmitočtu 96,6 MHz dle této smlouvy technickými prostředky dodavatele v kvalitě a za

podmínek uvedených dále.

1.2 Předmětem plnění dodavatele podle této smlouvy je za úplatu zajištění nepřetržitého šíření

modulace programu Rádia Impuls prostřednictvím FM vysílače a dalších technických
zařízení potřebných pro zajištění výše uvedené služby v lokalitě:

Tunelový komplex Blanka - kmitočet 96,6 MHz

1.3 Technické zařízení, potřebné pro příjem modulace příslušného programu poskytne a bude

provozovat dodavatel.

1.4 Dodavatel neodpovídá za obsah přenášených informací, kromě informací poskytovaných
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dispečery z Velínu SAT a Dopravní policie.

Zahájení vysílání bude nejpozději 15.10.2018. Dodavatel se zavazuje uskutečnit do té doby

veškerá technická opatření potřebná k zahájení vysílání.

II.

Cena a platební podmínky

Úplata, kterou bude hradit uživatel dodavateli za šíření modulace programu Rádia Impuls

v Tunelovém komplexu Blanka v Praze dle této smlouvy, byla stanovena ve výši 35.000; č

za každý kalendářní měsíc. K této částce bude účtována DPH ve výši dle platné

legislativy.

Úplata za poskytovanou službu bude pravidelně navyšována v závislosti na výši inflace.

Změna bude prováděna na základě inflačního koeficientu spotřebitelských cen za minulý rok

vydaného Českým statistickým úřadem. První navýšení bude na základě inflačního

koeficientu vydaného za rok 2019. Každá změna bude uživateli oznámena písemně.

Obě strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku fonnou měsíčního vyúčtování.

Úplata bude Dodavateli uhrazena vždy měsíčně zpětně, a to nejpozději k 10. (slovy:

desátému) dni měsíce následujícího po měsíci, za který Dodavateli vznikl na příslušnou

úplatu nárok.

Všechny faktury daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu

požadované zálconem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k datu

vydání příslušné faktury, a minimálně vždy musí obsahovat následující údaje: Označení

smluvních stran ajejich adresy, IČ, DIC, údaj o tom, že je vystavovatel zapsán v obchodním

rejstříku vč. spisové značky, označení smlouvy, označení plnění, za něž je fakturováno, číslo

faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na

který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

Nebude-li faktura daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti, nebo vní nebudou

správně uvedené údaje dle smlouvy, je Uživatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti

Dodavateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne

běžet doručením opravené faktury.

Platba peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany

uvedený na faktuře daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou

okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

Vpřipadě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká

oprávněné straně nárok na úrok zprodlení vzákonné výši z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na úhradu vzniklé škody.

IV.

Podmínky provozu

Poskytování služby šíření rozhlasového programu dodavatelem je časově nepřetížité, 24

hodin denně.

Modulace bude na vysílače dopravována ballempfangem z vysílače Praha-město 96,6 MHz,

včetně RDS.

Uživatel odpovídá za nepřekračování napěťových úrovní signálu dodávaných na vstup



technických prostředků dodavatele.

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo na přerušení služby z důvodu nutných údržbových prací n

technickém zařízení. Požadované přerušení služby je dodavatel povinen včas, nejméně lden

předem, oznámit uživateli s uvedením navrhovaného termínu a doby přerušení. Přerušení

služby lze uskutečnit teprve po dohodě s uživatelem.

4.5 V případě poruchy je dodavatel povinen neprodleně infonnovat uživatele. Dodavatel se

zavazuje veškeré poruchy odstranit v nejkratším možném temíínu, nejdéle však do 24 hodin

po jejich vzniku. Za začátek poruchy se považuje okamžik jejího nahlášení dodavatelem
nebo uživatelem.

4.6 Dodavatel má právo přerušit vysílání vtunelovém komplexu Blanka za účelem vstupu
dispečerů z Velína SAT a dispečerů Dopravní policie.

V.

Závěrečná ustanovení

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 4 let s účinností od data 15.10.2018. Smlouva
může být ukončena písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany, bez udání důvodu

svýpovědní dobou 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní

straně.

5.2 Smluvní vztah může být ukončen kdykoliv po vzájemné písemné dohodě obou smluvních

stran.

5.3 Od smlouvy může odstoupit oprávněná smluvní strana pro podstatné porušení této smlouvy
povinnou smluvní stranou.

5.4 V případě, že bude uživateli pravomocným a vykonatelným rozhodnutím odňata licence k

provozování rozhlasového vysílání, zastaví dodavatel provoz vysílače ihned poté, co toto

rozhodnutí nabude právní moci a současně je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

5.6 Veškeré změny ustanovení této smlouvy budou provedeny fonnou písemného dodatku k této

smlouvě. Smlouvu lze zrušit pouze písemně.

5.7 Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
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